
Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

Mogelijkheden ondersteuning muziekschool Ritmiek

Programma/ product of paragraaf begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum

Fractie Portefeuillehouder L. Rolink

Zaaknummer 153818

Aanleiding/ overwegingen
“Corona nekt muziekschool regio Arnhem,” kopt De Gelderlander op 7 maart jongsleden. Het gaat 
hier om muziekschool Ritmiek, die in 2009 opgericht is in Doorwerth. Een cultureel bedrijf, dat juist 
ook veel maatschappelijk heeft inzet bij evenementen in onze gemeente Renkum. Denk alleen al 
aan de Halloweenspeurtocht in Doorwerth tot het verzorgen van optredens bij Koningsdag in de 
gehele gemeente Renkum. 
GroenLinks vindt dat, gezien de maatschappelijke inzet van Ritmiek in het verleden, zij onze inzet 
verdienen om te kijken wat wij als gemeenschap voor Ritmiek kunnen betekenen. Daarnaast baart 
het ons zorgen dat het culturele aanbod in de gemeente afneemt.

Vragen1

Vraag 1 Het artikel kopt Corona nekt muziekschool. Is het college bekend met de situatie waar Ritmiek zich 
in bevindt. 
Is het bekend of deze en misschien ook andere culturele instellingen binnen de gemeente dreigen 
om te vallen door de ontstaande situatie door de Coronapandemie?

Antwoord Het college is bekend met de situatie van Ritmiek Muziek en is met hen in gesprek.
Wij hebben uitgebreid contact met de culturele sector en voor zover ons bekend is er geen 
organisatie omgevallen vanwege financiële tekorten. Mede dankzij de Rijkscultuurgelden die wij in 
2020 en 2021 hebben ingezet ter ondersteuning van de sector.

Vraag 2 Het wegvallen van cultuureducatielessen (60% van omzet) wordt benoemd als een belangrijke 
oorzaak in het betreffende artikel van de Gelderlander. Is tijdens Corona inderdaad een afname 
geweest van cultuureducatie op de basisscholen? Welke financiële gevolgen heeft dit gehad voor 
het budget van de gemeente Renkum? Is hierdoor budget over?

Antwoord Het Renkums Cultuurprogramma op de basisscholen is uitgevoerd, hetzij op een later tijdstip, hetzij 
met een alternatief programma. Wij hebben alle aanbieders in het programma 2019-2020 en 2020-
2021 uitbetaald binnen de contractafspraken en waar nodig een alternatieve datum of programma 
afgesproken. Dit heeft uiteindelijk geen gevolgen gehad voor het beschikbare budget.
De gemeente heeft daarnaast de stichting Ritmiek Muziek tijdens corona subsidie verleend voor een 
drietal projecten. 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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Ritmiek Muziek verzorgt ook lessen in andere gemeenten. Die hebben wellicht andere afspraken 
gemaakt om de organisatie te ondersteunen. 

Vraag 3 Is het college op korte termijn bereid te kijken of ze hulp kunnen bieden aan Ritmiek?  Zo ja, in 
welke vorm? Kijken ze daarbij ook naar andere partijen die kunnen bijspringen, zoals bijvoorbeeld de  
Provincie (CMK, Cultuureducatie met kwaliteit)?

Antwoord Het college is bekend met de situatie van Ritmiek Muziek. Zij zijn met bemiddeling van de gemeente 
in gesprek met een aantal externe professionals om een mogelijke doorstart te onderzoeken. 
Daarbij worden ook gekeken naar externe fondsen en regelingen.

Vraag 4 Hoe wil het college, zeker als Ritmiek definitief wegvalt, op langere termijn Cultuureducatie en 
muziekaanbod waarborgen in de gemeente?

Antwoord Ritmiek Muziek verzorgt een gedeelte van de muzieklessen in het Renkums Cultuurprogramma, 
naast de Muziekverenigingen. De Muziekverenigingen zijn ook uitvoerder van de methodiek Muziek 
in de klas. Het overige aanbod van het Renkums Cultuurprogramma omvat lessen rondom andere 
kunstdisciplines en erfgoed. We houden als college vinger aan de pols voor de borging op langere 
termijn. 

Vraag 5 Tijdens de pandemie is veel steun gegaan naar ondernemingen, verenigingen en stichtingen.  Wordt  
bij het verstrekken van deze steun onderscheid gemaakt of dit een commerciële of 
maatschappelijke onderneming is? En is ook meegewogen in welke branche zij zich bevinden? 
Welke mogelijkheden heeft het college verder om commerciële partijen in het culturele veld te 
helpen?

Antwoord Tijdens de coronapandemie is gekeken hoe wij de beschikbare middelen zo goed mogelijk in konden 
zetten. Indien een organisatie aanspraak kon maken op een Rijksregeling (TVL, NOW, TOZO of 
TONK) hebben wij hen gewezen op deze mogelijkheid. De organisaties die hier niet voor in 
aanmerking kwamen, hebben wij vanuit de beschikbaar gestelde rijksmiddelen die de gemeente 
heeft ontvangen ondersteund. Of alternatieven bedacht om minder uitgaven te hebben en meer 
inkomsten te verwerven (denk b.v. aan de uitbreiding terrasgrootte zonder extra kosten, om de 1,5 
meter te handhaven). 
De gemeente heeft in de algemene middelen in 2020 en 2021 ondersteuningsbudget ontvangen 
voor de culturele sector. Deze middelen zijn volledig ingezet ten goede gekomen aan de culturele 
sector. 
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